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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΛΟΦΟΤ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΤ» 

 

I. ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

1. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

2. ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

3. ΔΣΑΙΡΙΑ «ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΑΔ». 

 

ΙΙ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ο Λφθνο Φηινπάππνπ, έθηαζεο 500 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ Γ. 

Αζελαίσλ ζηελ 3ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ζηελ πεξηνρή ησλ Πεηξαιψλσλ. Δίλαη έλαο ρψξνο ζην 

επίθεληξν ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Αζήλαο ηα ηειεπηαία 3 ρηιηάδεο έηε, ελψ παξάιιεια 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ, πνπ ζπλδπαζκέλν κε ηελ πινχζηα 

αξραηνινγηθή ηνπ αμία, ην θαζηζηά κνλαδηθφ αξραηνινγηθφ άιζνο ζην ζχγρξνλν πνιενδνκηθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο Αζήλαο. 

Η θαηνηθία απνηειεί ηελ θχξηα ρξήζε γεο, πεξηκεηξηθά ηνπ ιφθνπ, ελψ ζπλνξεχεη κε ηηο 

νδνχο Αθάκαληνο, Παλαηησιίνπ, Γεκεηξίνπ Αηγηλήηνπ, Λεσθφξν Απνζηφινπ Παχινπ, πάξνδν 

Ρνβέξηνπ Γθάιιη, νδφ Γαξηβάιδε, Δπηθαλνχο Γξάθνπ, Μνπζψλ, Αθηαίνπ, Απνιισλίνπ θαη ηελ νδφ 

Αξαθχλζνπ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα αλαςπρή, πεξίπαην, παηρλίδη θαη ηζηνξηθή πεξηήγεζε θαη 

ζέαζε. Ο Λφθνο Φηινπάππνπ απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο ηεο Αζήλαο θαη έρεη θεξπρηεί σο «νξγαλσκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο» (ΦΔΚ 154/22-4- 

2008), πεξηιακβάλνληαο Αξραία Μλεκεία, Ορπξψζεηο, Βπδαληηλά Μλεκεία θαη χγρξνλα Μλεκεία 

ελψ νη εμέρνπζεο δηακνξθψζεηο θαη θπηεχζεηο ηνπ Αξρηηέθηνλα Πηθηψλε ην 1955, βειηίσζαλ ηφζν 

ηελ αηζζεηηθή φζν θαη ηελ απφιαπζε ηνπ ρψξνπ απφ θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο. 

Βαζηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο ηνπ Λφθνπ είλαη νη ζέζεηο ζηάζεο θαη ζέαο, νη 

δηακνξθψζεηο ν πεξηβάιινληνο ρψξνπ κλεκείσλ, ν ππαίζξηνο ρψξνο γιππηηθήο, ν εθζεζηαθφο 

ρψξνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ε ιίκλε κε λεξνρειψλεο ζηελ είζνδν 

επί ηεο νδνχ Μνπζψλ, ηα ειεχζεξα φξγαλα γπκλαζηηθήο, ηα μχιηλα παγθάθηα, νη ηξαπεδφπαγθνη, 

ηα θηφζθηα, νη ξακπφζθαιεο, νη ρψξνη πγηεηλήο θ.α. 

Η ρισξίδα ηνπ ιφθνπ έρεη θαηαζηξαθεί αξθεηέο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αηψλσλ,  

ελψ ηνλ ηειεπηαίν αηψλα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο επαλαθχηεπζήο ηνπ, θπξίσο κε 

πεχθα. Η πην ζεκαληηθή θαη νξγαλσκέλε θχηεπζε έγηλε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Α. Πηθηψλε θαηά ηελ 
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αλάπιαζή ηνπ ην 1955, φπνπ θπηεχηεθαλ ειηέο, ρξπζειηέο, θππαξίζζηα, ραξνππηέο, δάθλεο, 

κεδηθέο (θπξίσο ζηα πξαλή), πηθξνδάθλεο, άθαλζεο. ήκεξα ππάξρνπλ θαη πνιιά απηνθπή είδε, 

φπσο θξφθνη θαη ίξηδεο ελψ ζηελ νξληζνπαλίδα έρνπλ θσιηάζεη γεξάθηα θαη θνπθνπβάγηεο. Σν 

θπξίαξρν είδνο εληφο ηνπ Λφθνπ είλαη ε Υαιέπηνο Πεχθε ηεο νπνίαο ε ειηθία εθηηκάηαη γχξσ ζηα 

50 έηε. Η δελδξψδεο βιάζηεζε ζπκπεξηιακβάλεη αθφκε ηνλ Δπθάιππην, ην Κππαξίζζη, ηελ Διηά, 

ηελ Αγξηειηά, ηελ Κνπηζνππηά, ηελ Κνπθνπλαξηά, ηελ Υαξνππηά ελψ ε ζακλψδεο βιάζηεζε 

πεξηιακβάλεη ηελ Αγγειηθή, ηνλ Αζάλαην, ην Βηβνχξλν, ηελ Γάθλε Απφιισλα, ηελ Κνπκαξηά, ην 

Κπδσλίαζηξν, ην Ληγνχζηξν, ηε Μεδηθή, ηελ Πηθξνδάθλε θαη ην πάξην. 

ήκεξα απνηειεί ην λνηηφηεξν κεγάιν ρψξν πξαζίλνπ ηεο πφιεο κε ζεκαληηθφηαηε 

βηνθιηκαηηθή αμία αθνχ απνηειεί ην ηέινο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Τκεηηφο, Παλεπηζηεκίνπ, Πάξθν 

πγγξνχ, Ρηδάξεην, Βπδαληηλφ Μνπζείν-Ωδείν, Δζληθφο Κήπνο, ηήιεο Οιπκπίνπ Γηφο, Αθξφπνιε, 

Φηινπάππνπ. Δίλαη ε πην ζεκαληηθή δηαδξνκή πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ πφιε θαη κέξνο ηνπ 

νξακαηηθνχ Μεγάινπ Πεξηπάηνπ ηεο Αζήλαο. Απφ κεηξήζεηο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ 

θαη ράξηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηελ Αζήλα απφ ην Γξαθείν Αλζεθηηθφηεηαο θαη Βησζηκφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, απνδεηθλχεηαη φηη ε χπαξμή ηνπ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζηελ κείσζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη ζηε κείσζε ησλ 

πςειψλ θαινθαηξηλψλ ζεξκνθξαζηψλ ηεο πφιεο. 

Γπζηπρψο, ν Λφθνο εμαηηίαο ηεο δηαρξνληθήο ηνπ εγθαηάιεηςεο θαη ηεο δηάβξσζεο ησλ 

εδαθψλ απφ ηηο μαθληθέο πιεκκχξεο, παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηηο βαζηθέο ηνπ ππνδνκέο θαη ν 

βηνθιηκαηηθφο ηνπ ξφινο θηλδπλεχεη. Πνιιά δέληξα, θπξίσο πεχθα ράλνληαη ελψ θάζε ρξφλν 

παξαηεξνχληαη πιήζνο εκπξεζκψλ θαη θσηηέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πινχζηα ρισξίδα θαη 

παλίδα, φζν θαη ηα Μλεκεία ηνπ ελψ ηα κνλνπάηηα, ηα πξαλή θαη ηα μχιηλα ζηνηρεία ηνπ Λφθνπ 

φπσο ξακπφζθαιεο, γεθπξάθηα θαη θηγθιηδψκαηα ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηνπο πεξηπαηεηέο. Σφζν ε 

πεξηκεηξηθή κεγάιε ηάθξνο ηνπ Λφθνπ, φζν θαη ηα ξείζξα ησλ φκβξησλ εθαηέξσζελ ησλ 

κνλνπαηηψλ γεκίδνπλ δηαξθψο κε θεξηά πιηθά, εκπνδίδνληαο ηελ θπζηνινγηθή εθηφλσζε ηνπ 

λεξνχ ηηο επηθίλδπλεο εκέξεο. Δπηπιένλ, ε απνθφιιεζε θαη απνζηαζεξνπνίεζε βξάρσλ (ζην χςνο 

ηεο νδνχ Παλαηησιίνπ) ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο θαη ιήςεο κέηξσλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ επηζθεπηψλ. 

πλεπψο, ε πξνζηαζία θαη πξφιεςε απφ ππξθαγηέο, ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ βξάρσλ θαη 

πξαλψλ θαη ε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ Λφθνπ θαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφηαζεο γηα επείγνπζεο ηερληθέο 

επεκβάζεηο εγγπφκελεο ηελ αλζξψπηλε αζθάιεηα θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ.  Παξάιιεια,  ε 

αθξηβήο γεσρσξηθή απνηχπσζε ησλ θπηηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ιφθνπ ζα απνηειέζεη κηα 

δπλακηθή βάζε γηα ηελ κειινληηθή θαη ηεθκεξησκέλε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ ιφθνπ ελψ ε 

απνηχπσζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεηζηζηξάηεηνπ πδξαγσγείνπ ζηελ πεξηνρή 
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πέξημ ηνπ Λφθνπ, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη νπζηαζηηθά ηφζν ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε 

κε ηνλ Δζληθφ Κήπν ηφζν θαη ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ ηεο αξραίαο απηήο γαιαξίαο. 

 
ΙΙ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ - ΚΟΠΟ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ- ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε απφ θνηλνχ ζχκπξαμε/ζπλεξγαζία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ δηα ηεο ζπκβνιήο θαζελφο εμ απηψλ θαηά ην κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ  

πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα χκβαζε, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΛΟΦΟΤ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΤ», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη παξαθάησ : 

 
Δηδηθφηεξα : 

 

Οη θπξηφηεξεο επεκβάζεηο ζα αθνξνχλ ζηα εμήο ππνέξγα: 

 

Τποέργο 1: Μειέηε Απνηχπσζεο ηεο δηαδξνκήο ηνπ Πεηζηζηξάηεηνπ Τδξαγσγείνπ 

 

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο κειέηεο είλαη ε πξνζηαζία ηεο κνλαδηθήο απηήο πεγήο λεξνχ  

γηα ηνλ Δζληθφ Κήπν, ε αλάδεημε ηεο αξραίαο ηερληθήο θαηαζθεπήο ηνπ θαη ε πεξαηηέξσ  

αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηελ άξδεπζε άιισλ ρψξσλ ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πξαζίλνπ ηεο Αζήλαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Λφθνπ ηνπ Φηινπάππνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο 

δηαδξνκήο ηνπ. Η απνηχπσζε θαη εληνπηζκφο ηνπ Πεηζηηξάηεηνπ Τδξαγσγείνπ ζα κπνξνχζε λα 

εληνπίζεη θξεάηηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Λφθνπ ηνπ Φηινπάππνπ θαη ηα νπνία ζα απνηεινχζαλ 

ζπκπιεξσκαηηθή πεγή άξδεπζεο ηνπ ρψξνπ. 

Απαηηείηαη αξρηθά ε αθξηβήο απνηχπσζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ Τδξαγσγείνπ θαη ν εληνπηζκφο 

ησλ θξεαηίσλ ηνπ, ην αθξηβέο βάζνο θαη πιάηνο ηνπ αλά πεξηνρή θαη ζεκείν θαζψο θαη ε ζχζηαζε 

ησλ εδαθψλ ηα νπνία δηαζρίδεη. Δπηπιένλ, ε κειέηε ζα πεξηιακβάλεη ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαζψο θαη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ γηα ηνπο 

Μεηξνπνιηηηθνχο ρψξνπο ηεο πφιεο πνπ ζα επηθέξεη εμνηθνλφκεζε πφζηκνπ λεξνχ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο γηα ην λεξφ ζηελ πφιε. 

Τποέργο 2: Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε γεσρσξηθήο ππνδνκήο ηνπ Λφθνπ Φηινπάππνπ 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε Γηαρεηξηζηηθή Μειέηε θαη ην Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ Λφθνπ 

Φηινπάππνπ ζα αξρίζνπλ λα εθπνλνχληαη απηήλ ηελ πεξίνδν, ε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ηεο 
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γεσρσξηθήο ππνδνκήο ηνπ κε ηελ απαξαίηεηε γηα ην ζθνπφ απηφ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηφο ηνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηε κειινληηθή δηαρείξηζε θαη 

βησζηκφηεηα ηνπ ιφθνπ. Σν έξγν απηφ αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ  

γηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ιφθνπ (θπηά, Μλεκεία, κειινληηθέο αλαζθαθέο, ιίκλεο, κνλνπάηηα, 

ππξνζβεζηηθφ δίθηπν, δίθηπν άξδεπζεο θιπ) θαη αληίζηνηρεο βάζεηο επεκβάζεσλ ηφζν γηα ηελ 

πξάζηλε φζν θαη ηελ κπιε θαη γθξίδα ππνδνκή ηνπ Λφθνπ. Οη βάζεηο απηέο ζα βνεζήζνπλ ζε 

κειινληηθά έξγα αλαβάζκηζεο φζν θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαζεκεξηλψλ έξγσλ ζπληήξεζήο 

ηνπ Λφθνπ ηνπ Φηινπάππνπ. 

Σν ζχζηεκα ζα αμηνπνηεί ζχγρξνλα εξγαιεία θαη ηερλνινγίεο γεσ-πιεξνθνξηθήο, 

δηαζθαιίδνληαο ην κέγηζην βαζκφ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ζπζηήκαηα ηξίησλ. 

 
Τποέργο 3: Μειέηε θαη ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θπηνπγεηνλνκηθή πξνζηαζία 

ηνπ Λφθνπ Φηινπάππνπ 

 
Σν έξγν αθνξά ζηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ δηαρείξηζεο αζζελεηψλ θαη εληνκνινγηθψλ 

πξνζβνιψλ, κε έκθαζε ζηε ρξήζε βηνινγηθψλ κεζφδσλ θπηνπξνζηαζίαο. 

 
Τποέργο 4: Μειέηεο εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ππνδνκψλ ζην Λφθν 

Φηινπάππνπ 

 
Αθνξά ζηελ ζχληαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ νξηζηηθψλ ηερληθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ 

εθαξκνγήο φισλ ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ ζην Λφθν 

Φηινπάππνπ. 

 
Τποέργο 5: Απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ζην Λφθν Φηινπάππνπ 

 

Σν έξγν αθνξά ζηελ επείγνπζα αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Λφθνπ 

ηνπ Φηινπάππνπ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Ωζηφζν, ε κεγάιε έθηαζε ηνπ ιφθνπ θαη ε ρσξνζέηεζή 

ηνπ εληφο ππθλνχ αζηηθνχ ηζηνχ ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε εμπγίαλζήο ηνπ θαη αλάδεημεο ηνπ 

αηζζεηηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ηνπ ξφινπ. Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ ηνπ Λφθνπ 

εληνπίδνληαη ζηε Νφηηα πιεπξά ηνπ Λφθνπ, πνπ ζπλνξεχεη κε ηηο ζπλνηθίεο Κνπθαθίνπ θαη 

Πεηξαιψλσλ θαη απνηειεί ηνλ πξψην ρψξν επέκβαζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη  αλαβάζκηζε 

ησλ δηθηχσλ πνπ ην δηαηξέρνπλ. Η αζθάιεηα ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ ρψξνπ (πρ απφ ππξθαγηέο) φζν 

θαη ησλ επηζθεπηψλ πνπ θηινμελεί (πρ απφ δηαβξσκέλα κνλνπάηηα, μχιηλα επηζθαιή ζηνηρεία  

φπσο θηγθιηδψκαηα, γεθπξάθηα θαη ξακπφζθαιεο) απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. 



5  

ην πιαίζην ησλ ήπησλ επεκβάζεσλ ππνδνκψλ, αλαθαηαζθεπάδνληαη νη δηαβξσκέλνη 

δηάδξνκνη θίλεζεο ησλ πεδψλ (κε ρξήζε ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρσκάηηλνπ δαπέδνπ), 

ζηαζεξνπνηνχληαη πξαλή, επηζθεπάδεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ην ππάξρνλ ζχζηεκα άξδεπζεο θαη 

ππξφζβεζεο, επηζθεπάδνληαη θαη ζπληεξνχληαη νη δεμακελέο θαη ιίκλεο θαη ηα μχιηλα ζηνηρεία ελψ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθηεηακέλνη θαζαξηζκνί ησλ ξείζξσλ θαη ησλ ηάθξσλ. ηηο εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζην έξγν, πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε αλαβάζκηζε – αληηθαηάζηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο 

ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο, ππξφζβεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. 

 
Ππξνπξνζηαζία θαη Άξδεπζε: 

 
 

Πεξηκεηξηθά ηνπ Λφθνπ ππάξρεη δίθηπν ππξνπξνζηαζίαο. Απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία 

εκθαλίδνληαη λα ππάξρεη ππφγεηα θεληξηθή δεμακελή ηξνθνδνζίαο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ 

ρσξεηηθφηεηαο 180 θ.κ. πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηε γεψηξεζε βάζνπο 120κ (κε αληιηνζηάζην) ηεο 

νδνχ Κνίιεο παξνρήο 17θ.κ./ψξα. Απφ ηε δεμακελή ην λεξφ αλεβαίλεη ζε κηθξφηεξε δεμακελή 

(ρσξεηηθφηεηαο 5 θ.κ.) πνπ βξίζθεηαη ζην Μλεκείν ηνπ Φηινπάππνπ απφ φπνπ ην λεξφ δηαλέκεηαη 

θαη αξδεχεη ην Λφθν. Τπάξρεη επίζεο παξνρή 3/4’’ γηα ηελ Ππξαζθάιεηα ηνπ κλεκείνπ ηνπ 

Φηινπάππνπ, ειεθηξηθφο πίλαθαο- αληιία θαη δεμακελή ππξφζβεζεο θνληά ζηα container ησλ 

αξραηνιφγσλ ζηελ Πλχθα, παξνρή 3/4’’ κεγάιεο πίεζεο ζηελ νδφ Κνίιεο θαη αξθεηνί 

ηαρπζχλδεζκνη πνπ αλα πεξηφδνπο παξνπζηάδνπλ θάπνηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη δελ 

θαιχπηνληαη επαξθψο νη αλάγθεο ππξνπξαζηαζίαο θαη άξδεπζεο ηνπ ιφθνπ. 

Σν έξγν ζα αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

ππξνζπξνζηαζία θαη άξδεπζή ηνπ. Δλδεηθηηθά, θαη φρη δεζκεπηηθά ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ ππξφζβεζεο θαη άξδεπζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνκαηηζκψλ θαη αληιηψλ 

 ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο θαη άξδεπζεο γηα ηελ πιεξέζηεξε άξδεπζε θαη 

ππξνπξνζηαζία ηνπ ιφθνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο έμππλεο άξδεπζεο 

 ηελ απνθαηάζηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ δεμακελψλ ππξφζβεζεο θαη άξδεπζεο θπξίσο 

ζε απηνκαηηζκνχο θαη αληιίεο θαη πηζαλή δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ δεμακελψλ 

 ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αηζζεηήξσλ πξνεηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο, αηζζεηήξσλ πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο θαη κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ 

 ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο ιίκλεο κε λεξνρειψλεο θαη 

παιηνχ θαηαξξάθηε κε αλαβαζκηζκέλν θαη θαηάιιειν ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (πρ 

αληιία) ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ είζνδν επί ηεο νδνχ Μνπζψλ. 

 
Απνθαηάζηαζε-αλαβάζκηζε ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ: 
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Μέξνο ηνπ θσηηζκνχ αζθαιείαο ηνπ Λφθνπ δελ ιεηηνπξγεί επαξθψο. πγθεθξηκέλα,  

θάπνηα απφ ηα ππάξρνληα 73 θσηηζηηθά πδξαξγχξνπ (πνιιψλ ηχπσλ) πνπ θσηίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο, έρνπλ ππνζηεί βαλδαιηζκνχο ελψ θάπνηα δίθηπα θαη θξεάηηα ηνπο 

ρξεηάδνληαη επηζθεπέο. Δλδεηθηηθά, ην έξγν δχλαηαη λα πεξηιάβεη : 

 αληηθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε κε ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ 

πνπ έρεη θζαξεί. 

 πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λέσλ θσηηζηηθψλ ζηειψλ ζηηο ππάξρνπζεο δηαδξνκέο 

 αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ κε ηερλνινγία LED 

 εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθψλ γηα ηηο αληιίεο 

ηήξημε επηζθαιψλ ηκεκάησλ: 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1998, ζε παιηφ ληακάξη ηνπ ιφθνπ ζην χςνο ηεο νδνχ Παλαηησιίνπ, 

απνθνιιήζεθαλ βξάρηα θαη θαηέπεζαλ ηφζν ζην δξφκν φζν θαη ζην Λφθν. Απηή ηε ζηηγκή  

ππάξρεη ζην ζεκείν κηα απιή μχιηλε ζθαισζηά θαη ζπξκάηηλα πιαίζηα ηα νπνία δελ είλαη επαξθή 

γηα λα θξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ βξάρνπ, κε απνηέιεζκα ην ηκήκα εθείλν λα είλαη ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλν ζε κηα πηζαλή θαηνιίζζεζε. Απφ ηηο πξψηεο απηνςίεο πνπ δηελήξγεζαλ κεραληθνί θαη 

γεσιφγνη ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ζηνπ Φηινπάππνπ, εθηηκνχλ φηη ηελ απνθφιιεζε πξνθάιεζε ε χπαξμε 

ππφγεησλ ζεξάγγσλ, νη νπνίεο δηαβξψλνπλ ην ππέδαθνο. 

Έηζη, ππάξρεη άκεζε αλάγθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα γεσηερληθή κειέηε, ψζηε λα 

ζηαζεξνπνηεζνχλ ηα επηζθαιή ηκήκαηα ηνπ ιφθνπ θαη λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζην 

κέιινλ ε νπνία λα πξνηείλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή λέσλ θαηνιηζζήζεσλ θαη 

απνθνιιήζεηο βξάρσλ θαη ηελ ελίζρπζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππεδάθνπο. 

 
Καζαξηζκφο πξαλψλ, ξείζξσλ θαη κνλνπαηηψλ: 

 
 

Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ θσηηέο θαη πιεκκχξεο, ζην έξγν πξνβιέπεηαη επηθαλεηαθφο 

θαζαξηζκφο ζε πεξηνρέο ησλ πξαλψλ,  ζε έθηαζε πεξίπνπ 400 ζηξέκκαηα. Ο θαζαξηζκφο ζα  

αθνξά απνκάθξπλζε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ηνπ πιενλάδνληνο λεθξνχ θπηηθνχ πιηθνχ 

θαη επηβάιιεηαη λα γίλεη ζε πεξηνρέο κε ηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο θαη κε ηξφπν πνπ δε ζα 

πξνθαιέζεη δηαηαξαρή ζην έδαθνο θαη ζα δηαηεξήζεη αλέπαθε ηε βιάζηεζε. Η θζνξά ηεο 

πθηζηάκελεο βιάζηεζεο ζα πεξηνξηζηεί ζηελ ειάρηζηε δπλαηή θαη δελ πξνβιέπεηαη λα γίλεη 

απνκάθξπλζε πγηνχο θπηηθήο χιεο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ν θαζαξηζκφο απφ θεξηά πιηθά (ρψκαηα, 

θιαδηά θιπ) ησλ ξείζξσλ θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο ηάθξνπ ηνπ Λφθνπ. 
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Απνθαηάζηαζε πξαλψλ, δηθηχνπ κνλνπαηηψλ θαη μχιηλσλ ζηνηρείσλ: 
 
 

Η απνζηαζεξνπνίεζε θαη δηάβξσζε ησλ πξαλψλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο θιίζεηο 

θαη πεξηνρέο ρσξίο βιάζηεζε, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ησλ νκβξίσλ θαη κείσζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ κε 

παξάιιειεο θπηεχζεηο θαηάιιεισλ εηδψλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ εδαθψλ. 

Δπηπιένλ, ν Λφθνο ηνπ Φηινπάππνπ, εθηφο ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ κνλνπαηηψλ ηνπ Πηθηψλε, 

πεξηιακβάλεη έλα άιιν κεγαιχηεξν δίθηπν ρσκάηηλσλ κνλνπαηηψλ πνπ ηνλ δηαηξέρνπλ. Σα 

πεξηζζφηεξα, εμαηηίαο ησλ θεξηψλ πιηθψλ απφ ηε δηάβξσζε ησλ εδαθψλ θαη ησλ μαθληθψλ 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, έρνπλ ππνβαζκηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη είλαη επηθίλδπλα, ηδηαίηεξα  

ζηα ζεκεία ηνπ εδάθνπο πνπ ππάξρεη κεγάιε θιίζε. Σα κνλνπάηηα έρνπλ αλάγθε ζπληήξεζεο, 

θαζαξηζκνχ ή βειηίσζεο ηεο επηθάλεηάο ηνπ κε απνκάθξπλζε ηπρφλ κηθξψλ βξαρσδψλ εμάξζεσλ 

ιίγσλ εθαηνζηψλ ή θαη ηνπηθψλ γεκηζκάησλ κε ζπκπηεζκέλν ρψκα. ε θάπνηεο πεξηνρέο απαηηείηαη 

πιήξεο αλαθαηαζθεπή ησλ πθηζηάκελσλ αλαβαζκψλ/ξακπφζθαισλ ή πξνζζήθε λέσλ 

αλαβαζκψλ ζε πθηζηάκελεο δηακνξθψζεηο. Όπνπ ππάξρεη κεξηθή αλαθαηαζθεπή ή ζπκπιήξσζε 

πθηζηάκελσλ αλαβαζκψλ ρσξίο λέν πιηθφ επίζηξσζεο, γηα ιφγνπο νπηηθήο ζπλέρεηαο απηή κπνξεί 

λα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν (θνξκνί ζπγθξάηεζεο ηνπ γεκίζκαηνο απφ ζπκπηεζκέλν θπζηθφ ρψκα). 

Γηα ηνπο λένπο αλαβαζκνχο ελδείθλπηαη ε ρξήζε μχιηλσλ πιαληζκέλσλ θαη εκπνηηζκέλσλ  

δνθαξηψλ νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ηα νπνία έρνπλ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο αθαλφληζηνπο 

θπζηθνχ θνξκνχο, κεγαιχηεξε αληνρή ζηνλ ρξφλν, θαη ζπγθξαηνχλ ην ζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ 

επίζηξσζεο. 

Η επίζηξσζε κε ζηαζεξνπνηεκέλν θνπξαζάλη πξνηείλεηαη κφλν γηα ηηο πνιχ επάισηεο ζηε 

δηάβξσζε πεξηνρέο. Σν πξνηεηλφκελν πιηθφ επίζηξσζεο έρεη βηνθιηκαηηθέο ηδηφηεηεο, είλαη 

νηθνινγηθφ βηνκεραληθφ πξντφλ θαη δελ ζα πεξηιακβάλεη θαζφινπ ρεκηθά ζηελ ζπληαγή ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθφ δάπεδν πνπ πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε 

δηαθφξσλ ζπγθνιιεηηθψλ νπζηψλ, ζα έρεη θπζηθή φςε ρσκάηηλνπ δαπέδνπ, θαη επράξηζηε 

αίζζεζε ζην πεξπάηεκα. Σν πιηθφ ζα πεξηέρεη ζεξατθή γε, πνδνιάλε, ραιαδηαθή άκκν, 

θεξακάιεπξν θαη θεξακηθή ςεθίδα. Σν αιεζκέλν θεξακίδη ζε δηάθνξεο θνθθνκεηξίεο ζα απνηειεί 

ην 100% ησλ αδξαλψλ ηνπ κίγκαηνο. Σν θεξακηθφ δάπεδν απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπλήζσο δελ 

ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε θαη ζα παξακέλεη ζηαζεξφ ζηνλ ρξφλν, ελψ αλ εθαξκνζηεί ζσζηά δελ ζα 

ζεθψλεη ζθφλε. 

ηε Νφηηα πιεπξά ηνπ Λφθνπ ππάξρνπλ, εθηφο ησλ ξακπνζθαιψλ, ππάξρνπλ  πνιιά 

μχιηλα ζηνηρεία φπσο αζηηθφο εμνπιηζκφο (θαζηζηηθά, θηφζθηα θιπ) πνπ ρξήδνπλ επηζθεπψλ θαη 

αληηθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, μχιηλα γεθπξάθηα πνπ δηαζρίδνπλ ηελ πεξηκεηξηθή ηάθξν θαη 

θηγθιηδψκαηα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απνζχλζεζεο θαη απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνπο 



8  

πεξηπαηεηέο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην έξγν γηα ηελ επηζθεπή ή θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

 
Φπηεχζεηο : 

 
 

Ο Λφθνο ράλεη θάζε ρξφλν κεγάιν αξηζκφ δέληξσλ θαη ζάκλσλ, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ξερνχ εδαθηθνχ ππνζηξψκαηνο (βξαρψδε ππφζηξσζε) αιιά θαη 

ηεο έιιεηςεο επαξθνχο άξδεπζεο ηηο εκέξεο ησλ πνιχ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

ην έξγν, πξνηείλεηαη ε ζεκεηαθή θχηεπζε δέληξσλ θαη ζάκλσλ, έιιεηςε δηαρεηξηζηηθήο 

κειέηεο, ζε ελδεδεηγκέλα ζεκεία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Αζελψλ. 

 
Δηδηθφηεξα γηα ην Τποέργο 5 δίδεηαη κία αξρηθή νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε θφζηνπο, δηφηη 

ειιείςεη δηαρεηξηζηηθήο, κειέηεο, ζχγρξνλνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, ηελ απνηχπσζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δηθηχσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο (ειεθηξνινγηθνχ, 

αξδεπηηθνχ, ειεθηξνινγηθνχ, χδξεπζεο θαη ππξφζβεζεο), θαζψο θαη ηε ζχληαμε ηερληθψλ 

κειεηψλ, ηελ πξνζκέηξεζε πνζνηήησλ αλά εξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ηηκψλ κνλάδσλ, δελ είλαη 

δπλαηή ε ζχληαμε θνζηνινγίνπ εξγαζηψλ. 

 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ αληηθεηκέλνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηα 

θάησζη : 

 
Σο Τποσργείο Πολιηιζμού & Αθληηιζμού : 

 
 

1. πληνλίδεη, ππνζηεξίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα ηηο 

δξάζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

2. Πξνβαίλεη ζηε δέζκεπζε πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο. 

3. Απαζρνιεί θαη δηαζέηεη  επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ κε  

ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αξηηφηεηα 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο χκβαζεο. 

4. Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη ζπληνληζηηθή ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

5. πκκεηέρεη κε εθπξνζψπνπο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 
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Ο Γήμος Αθηναίων : 
 
 

1. Αζθεί ηελ αλψηαηε επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο θαη παξαθνινπζεί ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

2. Παξέρεη θάζε κνξθήο δηεπθφιπλζε ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πξνο πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνχζεο χκβαζεο. 

3. Παξέρεη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Οξγαληζκφ θαη ην θείκελν λνκηθφ πιαίζην. 

4. Αλαιακβάλεη ηελ επηηάρπλζε ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη 

ππνδνκψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ δήκνπ θαη δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ. 

5. Καιχπηεη ηηο δαπάλεο ησλ δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

6. Γηαζέηεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, κφληκν ή κε, πνπ γλσξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ δηνηθεηηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ. 

7. Μεξηκλά γηα ηηο δηνηθεηηθέο ή/θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ 

πιεπξάο Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο. 

8. Τπνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 

9. πκκεηέρεη κε εθπξνζψπνπο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

 
Η Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. κε ηελ επσλπκία “ΔΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ - ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ 

ΠΡΑΙΝΟ Α.Δ.”: 

 

1. πληνλίδεη, ππνζηεξίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα ηηο 

δξάζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

2. Πξνβαίλεη ζηε δέζκεπζε πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ αξκνδηφηεηαο 

ηεο. 

3. Απαζρνιεί θαη δηαζέηεη επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ κε 

ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αξηηφηεηα 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο χκβαζεο. 

4. Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη ζπληνληζηηθή ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
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5. πκκεηέρεη κε εθπξνζψπνπο ηεο ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

 
ΙΙΙ. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ-ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 
Γηάξθεηα πινπνίεζεο: 36 εκεξνινγηαθνί κήλεο 
 
IV. ΠΟΡΟΙ-ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
Οη δαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ήηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 
ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ 
ησλ 3.100.000 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί απφ σο εμήο : 
Γηα ην έηνο 2020, πνζφ .............................. 
Γηα ην έηνο 2021, πνζφ .......................................... 
 

Σα αλσηέξσ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλαιπηηθφ πίλαθα θφζηνπο δαπαλψλ πνπ επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνχζα (ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). 

 
Ο πίλαθαο θφζηνπο δαπαλψλ δχλαηαη λα αλαζεσξεζεί θαη πξνζαξκνζζεί ζε 

επηβεβιεκέλεο αλάγθεο, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ θαη ζρεηηθήο έγγξαθεο 

έγθξηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. ε νπδεκία πεξίπησζε ε φπνηα αλαζεψξεζε 

ηνπ πίλαθα θφζηνπο δελ ζα δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ππέξβαζε, ζην ζπλνιηθφ  

πξνυπνινγηζζέλ πνζφ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

Η νκαιή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 
 

 

α/α Ομάδα εργαζιών 
Δνδεικηικός 

προσπολογιζμός 

Α1 Απνθαηάζηαζε θαη ζηαζεξνπνίεζε πξαλψλ & δηθηχνπ 

κνλνπαηηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζθαινπαηηψλ θαη 

ξακπνζθαιψλ) Φάζε Α 

 
1,000,000.00 € 

Α2 Απνθαηάζηαζε θαη ζηαζεξνπνίεζε πξαλψλ & δηθηχνπ 

κνλνπαηηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζθαινπαηηψλ θαη 
1,100,000.00 € 
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 ξακπνζθαιψλ) Φάζε Β  

Β Δπηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε μχιηλσλ ζηνηρείσλ (θαζηζηηθά, 

γεθπξάθηα, θηγιηδψκαηα) θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

250,000.00 € 

Γ Καζαξηζκνί θαη απνθξάμεηο. Καζαξηζκνί ηάθξσλ, ιηκλψλ, 

πδαηνδεμακελψλ, πξαλψλ, ξείζξσλ θαη κνλνπαηηψλ 

100,000.00 € 

Γ Απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ 

ππξνπξνζηαζίαο θαη άξδεπζεο 

250,000.00 € 

Δ Απνθαηάζηαζε - αλαβάζκηζε ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ 300,000.00 € 

Σ Γηακφξθσζε - αλαλέσζε θφκεο ή θνπή δέλδξσλ 100,000.00 € 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 3,100,000.00 € 
 
 

Καη γηα ην ζύνολο ησλ ππνέξγσλ: 
 
 

 
 

α/α Τποέργο 
Δνδεικηικός 

προσπολογιζμός 

1 Μειέηε Απνηχπσζεο ηεο δηαδξνκήο ηνπ Πεηζηζηξάηεηνπ 

Τδξαγσγείνπ 

150,000.00 € 

2 Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε γεσρσξηθήο ππνδνκήο ηνπ Λφθνπ 

Φηινπάππνπ 

60,000.00 € 

3 Μειέηε θαη ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

θπηνπγεηνλνκηθή πξνζηαζία ηνπ Λφθνπ Φηινπάππνπ 

50,000.00 € 

4 Μειέηεο εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ππνδνκψλ 

ζην Λφθν Φηινπάππνπ 

100,000.00 € 

5 Απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ζην Λφθν 

Φηινπάππνπ 

3,100,000.00 € 

ΤΝΟΛΟ: 3,460,000.00 € 
 
 

 
* Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ επίβιεςεο κεηαθίλεζεο – απαζρφιεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη  
 
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ε ΔΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ-ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ Α.Δ. απνδεκηψλεηαη κε  
 
θνλδχιην νηθνλνκηθνχ χςνπο 5% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο πξν δεκνπξάηεζεο. 
 
(ην θχξην ζψκα ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο) 
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